A SZOCIALISTA

HAZAFISÁG

1.
2. A haza a Földnek

egy kisebb-nagyobb

része,

ame-

lyen az Bmberekét össz~flizi a .köiös nyelv,
kultura, a-hagyomány~k
és mlivészetek.

a

3. Eit a hazát megismerni, magunkénak vallani, ragaszkodni hozzá, és ha kell,
Ldoz at o t hozni
á

érte,

ez a hazaszerétet.

4. A hazafiság

ugyan

fakad,

igya

gazdaságiviszonyokból

történelem

5. Dózsa Györgyöt,

épü I , t artal>

a hazaszeretetre

ma már a társadalmi'-

során

változik.

mint a ~azafiság

századok

távlatából

lázadót,

tlizes "trónon"

példaképét

is ~fndenki

is~eri.

év-

Mint

él~e m~gslitötték.

6. II. Rákódzi Ferenc hatalmas vagyonát~ gazdagságát a hazáért áldozta. Ma csodálattal
emlé~
kezlink rá, akkor nem volt helye a hazában,
számlizetésben halt meg.
7. Pet5fi

hazafisábát

ki vonhatná

kétségbe;

nem esik el a szabadságharcban,
fizetett

talán

volna érte, mint ai aradi

Vértanuk!

B. Ady, József Attila csak fél évszázaddal
meg korá~:, Radnóti
ritek.

tragikus

e15zte

sorsát

isme-

~

9. Ez a néhány
fiság

Miklós

de ha,

életével

példa

az uralkodó

nak érdekei

is érzékelteti,
osztály

határozzák

hogya

nézeteit51

meg.

haza-

függ, an-
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10. Igy már érthető, hogy amikor hazafiságról
beszélünk, nem csak egyes emberek, hanem osztályok vagy egész
séről

népek magatartásának

megitélé-

is szD van.

ll. A kapitalizmusban
az osztályok között kibékithetetlen ellentétek vannak. A burzsoázia a saját érdekeit tünteti fel nemzeti érdeknek, csak
az a hazafi,

aki ezt szolgálja.

Pl. augusztus

20-i körmenet.
12. A munkásosztály
zafias,

- burzsoá

értelemben

mert azt a társadalmi

zsákmányolja,
col ellene.

nem tekinti

2000 pilisvörösvári

magáénak

bányász

- nem ha-

rendet,

mely ki-

- sőt hai-

éhségfelvonulását

látjuk.
13. Hányszor

vádolták

a volt uralkodó

hazafiatlansággal,
munkásosztályt
tények persze
is.
14. Történelmi
nemzet

példák

sora bizonyit ja, hogy egy

válságos

az egyetlen

pillanataiban
szervezett

képes a nemzet érdekeinek
Igy volt ez Oroszországban
lom idején.
15. Ezt látjuk
amikor

Magyarországon

bebizonyosodott,

az egyetlen

a magyar

és a magyar kommunistákat.
A
mást mutatnak, mint ez a röplap

életének

kásosztály

osztályok

sőt hazaárulással

o?ztály,

a mun-

erő, amely

határozott védelmére.
az Októberi Forrada-

1919. márciusában,
hogya

amely

proletáriátus

kivezetheti

az or-
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szágot

a társadalmi

16. A Magyar

és nemzeti

Tanácsköztársaság

válságból.

idején

a magyar

Vörös Hadsereg a kommunisták
vezetésével nemcsak a szocialista vivmányok, hanem a nemzeti
függetlenség
védelméért is harcolt.
17. A munkásosztály
számszerü növekedése,
sok szakmai, ideológiai fejlettségének
keztében

a kapitalista

országokban

a munkákövet-

is átérté-

kelődik a hazafiság. A kommunista pártok sze- \
repe nem korlátozódik
a kapitalizmus
tagadására, hanem
dását

jelentős

társadalmi

18. 1944-ben

anémet

a katasztrófa
irányitását
évtizedek

megszállás

szélére

a munkásosztály

19. /Versból

vette magára

bizonyitják

megol-

terror

hazánkat.

Ismét

az országmentés
és

- az elmult

- népünket

sikerrel

ve-

utjára.

idézet./

20. 1948 volt a fordulat
sadalmi

és nyilas

sodorta

és felelősségét,

zeti a szocializmus

értékek,

éve, megváltoztak

a szocialista

a regl rend "hazafiságának"
jektiv társadalmi alapját.a
tése,

problémák

is szorgalmazzák.

a proletáriátus

ta nemzeti
ta.

egység

21. A társadalmat
ellentétek,
mely szemben

diktaturája,

állna

olyan

lépett

helyébe. Ennek obburzsoázia megdön-

kialakulása

nem bontják
nincs

a tár-

hazafiság

a szocialis-

és fejlődése

ad-

meg kibékithetetlen

osztály

vagy réteg,

a munkásosz~ály

érdekeivel,
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igya

'hazafi8ág

~~l~ek

fogalma

a szociaiista

is egységes

hazafiság

lehet.

jellemzői?

22. Természetes
eleme a SzUlőföld ~zeretete, ehhez tartozik mird,az ország természeti szépségeinek szeretete - Balaton, Mátra, BUkk, az
Alföld .~ ~ilágon csak egy van,
23. mi"nd az emberi
Erzsébet-~id,

alkotásók;

történelmi

Dunaujváros,
.

",

városaink,

Paksi AtomerőmU

megbecsUlésére.
24. HaZaszeretetUnk

tartalmazza

mégbecsUlését,
haladó
Ezek közöt~ kUlönöse~
dal~i ~unkásmozgalo~

történelmi

hag~ományai.

25. A munká srrs z tá Ly haqyomány.a i mellett
jUk más dolgozó
ság osztályharcos
alista

multunk

hagyományaink
ápolását.
becsesek a magyar forra-

megbecsUl-

osztályok, kUlönösen a paraszt,'megmozdulásai t, agrárszoci-

~ozgalmail.

26. Ha l adó hagyományainkhoz
tartoznak t o r t éneImünk
'nagy át aLaku Lá s a I is,' melyek nem kapcsolódnak
,

,

közvetlenUl
az lB4B~4~~

a 901gozó ,nép harcához.
évíSzabadságh~rc.

27 " Hagyományai~~'
.megrekedtU~k

niegb~,csui-ésenem jelenti

lettekbe~

az ,előző korok

néha,l~tv~nyos,
nyilván~l

a mindennapok

azt, hogy

korátrtiiévs:zázaQokgondolatainál,

hős tettei nél, hanem
továbbfejlesztjUk.
2B. ~ hazafisá~

Elsősorban

nagy,

meg,de.nem

szUrkének

látszó

hazafiságát

történelmi

kisebb

értékU

helytállása

sem.

5

Mai hazafiságunk

tevékeny

nemzet

formálásában,

jövójének

épitésében.
Munkahelyeken

zérelve

jelez a

a szocializmus

ez fegyelmezett,

gi munkavégzést,
sadalmi tulajdon
29. Hazafiasság

részvételt

gondos,

minósé-

iskolában jó tanulást,
védelmét jelenti.

az is, hogya

nehezebb

anyagi

a tár-

hazaszeretettól

ve-

és munkakörülmények

kö-

zött, itthon épitjük szocialista jövőnket, és
nem külföldön,
gazdagabb országokban
keresünk
magunknak jobb életet.
30.

A hazafias
Népfront.
litikai

erők összefogó
A különböző

szövetsége,

Munkájában

vegyqtek

31. A szocialista
fontos

a közös
részt

és nemzetközi

célok

dik, hogy nincs

'van még egy igen

szoros

bad elválasztani

A magyar

a világ

A rremzeti

ös~z~függéséből~dó-

szocialista

nélkül.

po-

elérésére.

az internacionalizmus.
célok

a Hazafias

és rétegek

Ti is.

haz~fiságnak

eleme:

cionalizmus

szervezete

osztályok

hazafiság

interna-

nép ügyét

sem sza-

többi dolgozójának

.

sorsától.
32. Ady Endre
és
József

igy vall:

Attila;

"Dunának,
hangja

A Dunánál

"5 rendezni

Oltnak

cimü verséből

végre közös

Ez a mi munkánk:

és nem

egy a

idézünk:

dolgainkat,
is kevés"
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33. Az internacionalizmus
hogy 'lehetőségeinkhez
baditó

mozgalmakat,

kötelez bennünket arra,
mérten segitsük a felszaaz abban résztvevő

szabad-

ságharcosokat.
34. Szocialista hazafiságunk
mentes a nacionalizmustóI. A történelem bebizonyitotta,
hogy népünk felemelkedésének

egyetlen

járható

utja a

proletárnemzetköziség.
35. Korunk

internacionalizmusának

ismérve
Kádár

a szolidaritás

János mondotta:

elengedhetetlen

a Szovjetunióval.
... nem ismerünk

ellen~s internacionalizmust,
kommunizmust.

szovjet-

szovjetellenes

36. A szolidaritást
a Szovjetunióval
nem tekinthetjük a hazafiság és internacionalizmus
egyetlen feltételének,
bakőnek,
hazafi

de joggal

mely egyértelmüen
és ki nem.

tartjuk

olyan

meghatározza,

próki a

A

